Nieuwsbrief oktober 2017
Donderdag 5-10
Maandag 16-10 t/m vrijdag 20-10

schooljaar 2017-2018
school gesloten i.v.m. staking PO
Herfstvakantie

Uitbetaling overblijfouders
Hierbij willen we de overblijfouders uitnodigen voor een korte bijeenkomst op maandag 9 oktober om 13.00 uur in
de koffiekamer. We evalueren het overblijven en de uitbetaling vindt plaats van de maanden mei t/m augustus 2017.
Kinderboeken week
Vandaag is de Kinderboekenweek van start gegaan met als thema ‘gruwelijk eng’. De leerlingen krijgen een schrijfof tekenopdracht en volgende week worden de Gouden Griffel en de Gouden Penseel uitgereikt aan de winnaars.

MR
Onze MR komt regelmatig bij elkaar en daarvan wordt ook een verslag gemaakt. Wilt u inzage in
besprekingsverslagen en/of deelnemen aan de MR- vergadering?
Nadat het besprekingsverslag door de MR vastgesteld wordt, komt deze ter inzage op het bord in de algemene hal
van onze school te hangen. In dit verslag kunt u lezen waar we over vergaderd hebben en welke plannen/ besluiten
er zijn genomen. Ook staat er op dit bord vermeld op welke data de MR per schooljaar vergadert.
Bij interesse aan deelname aan een MR- vergadering kunt u dit minimaal 2 weken van tevoren kenbaar maken via
ons mailadres. U mag aanwezig zijn bij een vergadering, indien de MR de vergadering openbaar stelt, maar niet
meepraten.
Hoe kunt u de MR benaderen? Onze MR heeft een e-mailadres, te weten: mr@elfeth.nl. Dit e-mailadres kan zowel
door ouders als leerkrachten gebruikt worden om de MR vragen te stellen of ideeën en suggesties kenbaar te
maken. Vanuit de MR zullen wij dit oppakken en met onze achterban communiceren.
In 2018-2019 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld: 13 november, 11 december, 15 januari, 19 februari, 12
maart, 16 april, 14 mei en 25 juni.

Betaling ouderbijdrage en overblijfgeld
De ouderbijdrage is het geld dat we vragen voor de schoolfeesten, traktaties, cadeautjes en andere leuke extraatjes
voor uw kind. Het geld voor overblijven gebruiken we voor de aanschaf van spelmateriaal en om de vrijwilligers een
kleine bijdrage te kunnen geven. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel erg gewenst!
Ouderbijdrage per jaar
€ 15,1 kind
€ 25,00
2 kinderen
€ 30,00
3 kinderen
€ 35,00
4 kinderen of meer

Overblijven
€ 40,- per kind per jaar

De bankrekening voor de overblijfkosten en ouderbijdrage:
ABN AMRO rekeningnummer NL43ABNA044.79.47.532 t.n.v. Stichting Islamitisch Primair Onderwijs
U kunt ook contant bij juf Monique betalen. Zij is meestal op dinsdag- en donderdagochtend beschikbaar. U kunt ook
in delen betalen.
Betreft lestijden tijdens de Ramadan-periode
Tot op heden heeft slechts 52% van de gezinnen gereageerd op deze enquête, we zouden het heel fijn vinden als de
meerderheid van de ouders (75%) aangeeft wat hun voorkeur is en waarom. Als de meerderheid van de ouders dit
aangeeft, dan kunnen we bij de uiteindelijke beslissing hier ook echt rekening mee houden. Met slechts 52% wordt
dat erg lastig.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
10.00-16.45
10.00-16.45
10.00-13.30 (groep 1 t/m 4)
10.00-16.45
8.45-12.00 (ivm het gebed)
10.00-16.45 (groep 5 t/m 8)
* De grote pauze is dan van 13.30-14.15 uur
U kunt per mail (info@elfeth.nl) aangeven of u de schooltijden wel/niet aangepast zou willen hebben en waarom.
We kunnen uw hulp goed gebruiken in de Bibliotheek op school!
Wij zoeken iemand die:
-de kinderen helpt met het uitlenen, innemen en reserveren van boeken,
-kinderen begeleidt bij het zoeken van een boek,
-bijdraagt aan een fijne leesplek,
-in overleg een dagdeel/dagdelen beschikbaar is,
-zelfstandig deze taken kan uitvoeren.
Aanmelden bij: Juf Monique of juf Wendy (op donderdag aanwezig)

